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ECHTE DEMOCRATIE
In een echte democratie berust alle macht bij het volk.

Democratie verandert in dictatorschap
Hoe de Europese Unie wordt gestuurd door de belangen van
grote industriële bedrijven

Uitvoerende Macht
• President
• Regering

Wetgevende Macht
• Parlement

Stem Stem

Het Volk

De EU in Brussel presenteert zich naar de wereld als een schitterend
voorbeeld van democratie in de 21e Eeuw. In werkelijkheid is dit
wel heel ver verwijderd van de waarheid.

In een echte democratie is alle macht bij het volk. Het principe van
de driedeling van machten van een regering – wetgevende macht,
juridische macht en uitvoerende macht – maakt een controle mo-
gelijk en een tegenwicht tegen misbruik. Dit principe is wereldwijd
aangenomen, nadat de mensheid er duizenden jaren lang voor had
gestreden.

controle en
tegenwicht
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HET DICTATORSCHAP VAN DE EU IN BRUSSEL

EU Regering
• Geen rechten
op onafhanke-
lijke vaststelling
van wetten

Stem

De uiteindelijke macht
berust niet langer bij het
volk, Democratie wordt
dictatorschap 

Controleert 
de Uitvoering

Commissie 
controleert 
het wetgevende
proces

Uitvoerend en
Wetgevend Niveau
• EU Commissie
• Aangestelde president

Belangen van grote industrieën
• Olie en farmaceutisch kartel

In tegenstelling ontbreekt het aan de EU in Brussel dit fundamentele
principe van de ‘verdeling van machten’. Bovendien hebben de volken
in Europa geen controle op de uitvoerende en de wetgevende pro-
cesgangen. Nog erger, de regering, die zij kiezen heeft evenmin de
mogelijkheid om controle uit te oefenen op deze machten.

Om hun onmacht te verbergen, werd artikel 225 – het zogenaamde
vijgenblad artikel – in het Verdrag van Lissabon tussengevoegd. Dit
artikel geeft de mogelijkheid aan de EU regering om “de Commissie
te verzoeken een wetsvoorstel in te dienen”. De Commissie kan dit
uiteraard gewoonweg weigeren. 
(Zie: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm). 

Zoals de EU in Brussel werkt is het – per definitie – een dictator-
schap. De macht van het volk om over hun regering te beslissen is
verplaatst naar de belangen van grote N.V.’s.

GEEN
STEM

Het Volk
In tegenstelling tot een echte democratie 

berust de macht niet bij de volken in Europa

Verdere informatie: GB1BD122
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Hoe het olie en chemiekartel Europa
onder controle tracht te krijgen

De EU in Brussel doet zich aan de wereld voor als een parlementaire
democratie,waarin het parlement van de EU een beslissende rol
speelt. Echter, alle uitvoerende besluiten en alle ontwerpen van wet-
ten worden behandeld door de Europese Commissie en haar perso-
neelsbestand van meer dan 54.000 mensen!

Vanuit hun kantoren in het hoofdkwartier van de commissie – het
Berlaymont gebouw – werkt dit goedbetaalde leger van beroepsbu-
reaucraten aan de opstelling van wetten voor Europa ten bate van de
belangen van de grote industrieën.

Daarentegen is het 754 koppige Europese Parlement samengesteld uit
politici uit alle 27 naties, die geen macht hebben over dit leger van
bureaucraten. Het Europese parlement heeft in wezen geen andere
functie dan voor de show de indruk te wekken bij het Europese volk,
dat de EU een ‘parlementaire democratie’ is voor het Europese volk.

Europese Commissie: 54,000 werknemers
Het personeel van de Commissie werkt buiten enig parlementair
toezicht en werkt aan de Europese wetgeving ten bate van bedrijfsbe-
langen.
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OLIE EN CHEMIE KARTEL

EU Bureaucratie:
•Meer dan 42.000 geko-

zen bureaucraten en
ander personeel recht-
streeks in dienst van de
Europese Commissie

•Meer dan 12.000 perso-
neelsleden “die niet op
de balans voorkomen”

= 
Een totaal van meer dan

54.000 mensen!

EUROPESE COMMISSIE
De Europese Commis-
sie is een reusachtige
bureaucratie en zowel
het uitvoerende als het
wetgevende orgaan van
de EU.
In de Europese Unie
kan geen wet opgesteld
of uitgevaardigd wor-
den zonder toestem-
ming van de Europese
Commissie, die handelt
in het belang van de
grote industrie.

Geeft op-
drachten

Alle 500 miljoen mensen van Europa.

Regeren 
over

De gekozen parle-
mentsleden heb-
ben geen recht
zelfstandig wetten
op te stellen!Stemmen

Geeft op-
drachten

Parlement van de
EU 754 leden

Verdere informatie: GB1CE843



Op de vorige bladzijden hebben wij benadrukt dat de beslissende
macht, die de regering over Europa bepaalt, verschoven is van het
volk naar groot industriële belangen, met name het olie en chemie
kartel. Om dit kartel goed te beschrijven: Het omvat de miljarden
dollars belangen in chemische, petrochemische en farmaceutische
investeringen. Dit kartel bestaat uit veruit de grootste groep van in-
vesteerders in die bedrijven.

Gedurende de 20ste Eeuw is dit kartel niet alleen uitgegroeid tot de
overheersende economische macht, maar het heeft ook haar politieke
aandeelhouders weten te plaatsen in de regeringen van de toonaan-
gevende industriële naties van de wereld. Leidinggevende vertegen-
woordigers uit de financiële kringen, die dit kartel besturen zijn:

• De Rockefeller Groep, die de in Amerika gebaseerde olie en che-
mie belangen vertegenwoordigt. Dit is de grootste van deze fi-
nanciële belangengroepering. Opgebouwd vanuit het 19e
Eeuwse monopolie van de Standard Oil Corporation, beheerst
het tegenwoordig vele chemische, farmaceutische en olie multi-
nationals in de hele wereld. Eén van haar vooraanstaande am-
bassadeurs was Henry Kissinger.

• Duitsland en Frankrijk, de leidinggevende exportlanden van che-
mische en farmaceutische producten in Europa. Deze groep heeft
haar wortels in de late 19e Eeuw en omvat Bayer, BASF, Hoechst
en later de beruchte IG Farben industrie. Hun hedendaagse op-
volgers zijn de toonaangevende investeringsbedrijven in Europa
en waren doorslaggevend bij de opbouw van de Europese Unie.

Zoals in die tijd uitvoerig in de media werd vermeld, werd de hui-
dige EU President Rompuy voor een ‘sollicitatiegesprek’ door de
Bilderberg Groep uitgenodigd – een elite kring van Amerikaans/Eu-
ropeese multinationals onder het bewind van David Rockefeller en
voorgezeten door de voormalige EU Commissaris en verdovende
middelen lobbyist Etienne Davignon.

22

Hoofdstuk 1

De aandeelhouders van 
het olie en chemie kartel
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19 november 2009
Europa President Rompuy
poseert voor de camera’s
met een van de mensen, die
hem aan de macht bracht.

Frankrijk:
• Eén van de leiding-

gevende medicijnen
exporteurs

• Eén van werelds groot-
ste oliehandelaren

GEEN
STEM

Angela Merkel Nicolas Sarkozy David Rockefeller

Duitsland: 
• Wereldleider export

van chemicaliën
• Eén van de leiding-

gevende exporteurs
in medicijnen

HOE ZIJ DE PRESIDENT 
VAN EUROPA KIEZEN

Verdere informatie: GB1ST321

Rockefeller Groep:
• ’s Werelds grootste 

investering groep
• Basis investeringen:

Olie, chemicaliën
en medicijnen

‘Bilderberg Groep’
Financiële en politieke
aandeelhouders van
het Chemie, Olie en
Medicijnen kartel,
met hulp van;
• Henry Kissinger,

vroegere secretaris
van het Gebr. Rock-
efeller Fonds,

• Etienne Davignon,
vroegere EU Com-
missaris, lid van de
raad van commis-
sarissen van medi-
cijnenfabrikant
Gilead

Het volk van Europa kon niet stemmen 
en kreeg geen zeggenschap!



Op deze plaats kan het voor de onwetende lezer een hulp zijn om
een samenvatting van de verkiezing van de eerste President en Mi-
nister van Buitenlandse Zaken van de EU weer te geven: 

1. De bevolking van Europa werd 
uitgesloten in het nemen van deze en verdere beslissingen.

2. De nieuwe ‘vorsten’ van Europa werden gekozen door 
het elitekringetje van grote industriële belanghebbenden.

3. De verkiezingsceremonie vond plaats in een 
luxe aristocratische omgeving, het Paleis van 
de Vallei van de Hertogin aan de rand van Brussel.

4. Toenmalige Franse President Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane
Sarközy de Nagy-Bosca), nakomeling van een kleine aristo-
craat, was de ‘ceremoniemeester’. 

5. De Barones Catherine Ashton werd 
gekroond met de ‘koninginnekroon’.

6. De ‘koningskroon’ ging naar een andere persoon wiens naam
een adelijke afkomst weer geeft, Herman van Rompuy. Van
Rompuy zal als tussenkoning fungeren, totdat – vermoedelijk 
in de gang gezet door een internationale crisis – de kleine 
aristocraat zelf de troon op zich neemt.

In feite draait het Europese regeringssysteem alle democratische ver-
worvenheden van de Europese beschaving over de voorbije duizend
jaren terug en wordt het gehele continent teruggeworpen naar de
Middeleeuwen toen autocratische vorsten over Europa regeerden
zonder enige democratische controle.
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Het einde van de democratie en de 
terugkeer naar de middeleeuwen
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De Europese Unie doet zich aan de wereld voor als een voorbeeld
voor 21e Eeuwse democratie. Maar de Brusselse EU bekroningsce-
remonie zou zelfs de meest sceptische lezer moeten overtuigen dat
de Brusselse EU-constructie alles is behalve een democratie.

‘Paleis van de Vallei van de Hertogin’ 
aan de rand van Brussel waar de 

verkiezingsceremonie van de President
van de Europese Unie op 

12 november 2009 plaats vond.

Verdere informatie: GB1MT165



Terugdraaien van de eeuwenlange strijd
van de Europese Naties voor democratie

Geboorte van de democratie

Magna Charta

1648 onafhankelijkheid 
van de Nederlanden

1707 vorming van 
het Britse parlement

1789 Franse grondwet

Hoofdstuk 1
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Stierven miljoenen mensen in WO I en WO II
voor niets voor het behoud van de democratie?

Bombardement van Londen

Vernietiging van Coventry

Meer dan 100 miljoen slachtoffers van twee 
wereldoorlogen: het oorlogskerkhof in Normandië

Vernietiging van Rotterdam
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Hebben de mensen van Europa eeuwen
aan democratie vrijwillig opgegeven?

Hoofdstuk 1
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Voor het olie en farmaceutisch kartel is de EU Brussel slechts een
uitvalsbasis van waaruit zij van plan is de wereld te onderdrukken
door gebruikmaking van politieke, economische en – zo nodig met
– militaire dwang. Met dit doel voor ogen is het kartel momenteel
bezig de ondemocratische opzet van de EU naar andere landen van
de wereld te exporteren. De ‘African Union’ wordt naar het EU
model opgezet – met inbegrip van een ‘AU Commissie’. De politieke
aandeelhouders van het kartel lopen op bedrieglijke manier te koop
met de EU als voorbeeld van democratie en vrede in de 21e Eeuw.
Louter door de omvang van deze wereldwijde PR campagne, kun-
nen de mensen in de wereld de indruk krijgen, dat de EU Brussel
was ontstaan doormiddel van een democratische verkiezing door
de Europese bevolking en dat dit politieke instituut hun wil vertolkt.

Maar niets is minder waar. De werkelijkheid werpt een opvallend licht
op de fundamenteel ondemocratische aard van de EU – een waar-
schuwingssignaal voor de wereld:

• Het enige land waar het volk mocht stemmen over het ‘Verdrag
van Lissabon’ – de machtigingswet voor de EU – was Ierland met
een bevolkingsaantal, dat minder dan1% bedraagt (!) van het totaal
in Europa. Zelfs deze stemming werd een aanfluiting: In juni 2008
hadden de Ieren de opzet van de Europese Unie met een klinkend
‘NEE’ afgewezen. Echter de politieke aandeelhouders van het kar-
tel in Brussel beslisten deze stemming te negeren. Zij zagen kans
om het Ierse Parlement om te kopen om een tweede referendum
te laten houden en dwongen een ‘Ja’ af met duizelingwekkend
veel geld, dat naar Dublin werd doorgesluisd.

• Meer dan 99% van de bevolking van Europa – meer dan 500
miljoen mensen in getal – werd een democratisch recht onthou-
den om, middels een referendum, een stem uit te brengen over
het ‘Verdrag van Lissabon’.



De aandeelhouders van het kartel ontzeg-
den het volk hun democratische rechten!

Deze verkrachting van alle democratische principes door het kartel
is niet toevallig. Opiniepeilingen over geheel Europa lieten een af-
wijzing zien door een grote meerderheid van stemmers over de
opzet van de EU Brussel. De bedrieglijke aard van de EU Brussel
laat zich het beste zien op de manier waarop het bejubeld wordt
door de aandeelhouders van het kartel als het voorbeeld van de-
mocratie, terwijl de grondrechten van democratie aan het volk wor-
den onthouden.

500 miljoen Europeanen werd hun 
democratisch recht om over het “Verdrag

van Lissabon” te stemmen ontzegd.

Stemming over het Verdrag
van Lissabon toegestaan

Geen stemming toegestaan

Niet-leden van de 
Europese Unie te Brussel

Verdere informatie: GB1SC834
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Op de voorgaande bladzijden hebben wij samengevat wat de plannen
van het olie en farmaceutisch kartel zijn om de EU op te zetten. Deze
gedurfde slinkse handelswijze is geen lukrake oefening, maar heeft
uitgesproken economische motieven. Op deze bladzijde verklaren wij
het waarom achter de EU Brussel. De financiële groepen achter het
olie en farmaceutisch kartel hebben grote belangen bij het beheersen
van de reusachtige wereldmarkten, die letterlijk elk mensenleven be-
treffen. Vooraanstaande voorbeelden hiervan betreffen voedsel, ge-
zondheid en energie. Gedurende de voorbije eeuw heeft het olie en
farmacie kartel zijn markten op deze drie gebieden uitgebreid met
multi biljoen dollar investeringen. De opbouw van deze reusachtige
wereldmarkten gebeurt met twee strategische gereedschappen: Ten
eerste, het gebruik van patenten als middel om de markten te mono-
poliseren, Ten tweede, het verspreiden van misleidende informatie aan
het volk met als doel mensen onkundig te houden van de alternatie-
ven. Het resultaat hiervan is, dat iedereen in de westerse wereld,
heden ten dage ongeveer een derde van hun besteedbare inkomen
als “accijns” aan dit kartel betaald. Bij het begin van de 21e Eeuw
wordt het kartel geconfronteerd met een principiële nieuwe uitda-
ging: Al haar voornaamste markten – olie, farmaceutica, landbouw-
chemicaliën en Genetisch Gemodificeerde Organismen (GMO’s) –
worden bedreigd door nieuwe technologieën, die uiteindelijk de
plaats zullen innemen van de monopolistische en op patenten geba-
seerde wereldmarkten. In deze situatie, weten de financiële belangen
achter het kartel, dat hun multi-biljoen dollar handel geen lang be-
staan beschoren is in een democratie. Vandaar dat de ondemocratische
opzet van de EU een strategische stap is naar de oprichting van een
wereld onder dictatorschap ten gunste van de belangen van deze
multinationals. Bij het begin van de 21e Eeuw staat de mensheid op
een viersprong. Wij moeten beslissen of wij de olie en farmacie be-
langen van het kartel toestaan hun overheersing over onze levens
voort te zetten – door het opleggen van voornamelijk achterhaalde
technologieën – of dat wij klaar zijn onszelf te bevrijden van dit juk
door gebruik te maken van nieuwe onafhankelijke en te verwezen-
lijken technologieën, zoals natuurlijke energie, op wetenschap steu-
nende natuurlijke gezondheid en organische landbouw.

De strategische doelen van het kartel
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De wereldwijde multi miljarden dollar
markten van het chemische/petro -
chemische/farmaceutisch kartel
Percentage 
van gemiddelde
uitgaven per
persoon

Wereldwijde
kartel 
Markten

Technieken 
van het kartel
voor wereld-
overheersing

Uitvoerbare
technologieën
die de wereldbe-
volking onafhan-
kelijk maken van
het kartel

Voeding1

15%

• GMO’s
• Landbouw 

chemi calieën
• Synthetische

additieven

• Onbekendheid
met 
gezondheid

• Patenten

Organisch
voedsel

Gezondheid2

10%
Synthetische 

farmaceutische
medicijnen 

Op weten-
schappelijke
basis gesteunde
natuurlijke 
therapieën

Energie3

10%
Olie, gas, 
synthetische
brandstoffen
en andere 
petro -
chemische
producten

Natuurlijke
energiebronnen
• water 

(waterstof)
• zonne-energie
• wind
• andere

De strategische doelen van het kartel:

• Verander het leven en de lichamen van de miljarden bewoners van onze
planeet in een marktplaats voor hun gepatenteerde producten.

• Hun multi miljarden dollar winsten uit technologieën van de vorige eeuw
– met inbegrip van de milieubeschadigende petrochemicalieën en giftige
farmaceutische producten – over te brengen naar de 21e Eeuw.

1 Gem.% beschikbare inkomen voor voeding en non-alcoholische dranken. Bron: Eurostat
2 Gem.% beschikbare inkomen voor gezondheid en aanverwante belastingen: Bron: Eurostat
3 Gem. % beschikbare inkomen voor brandstof voor transport en electra etc. Bron: Eurostat.

• Onbekendheid
met gezond-
heid

• Patenten

• Technische
onkunde

• Patenten

Verdere informatie: GB1BD733
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Twee maanden voordat het Verdrag van Lissabon in werking ging,
lieten de politieke aandeelhouders geen twijfel bestaan over hun
wereldwijde ambities. Op 7 oktober 2009 publiceerde de Daily Te-
legraph – een krant die in het Verenigd Koninkrijk uit komt – een
artikel getiteld: ‘De EU maakt plannen om zich als wereldmacht te
doen gelden’. Als het kartel haar zin krijgt, is de EU in Brussel
slechts een opstapje om hun politieke en economische verovering
van de wereld te bereiken.

Volgens het artikel in de Daily Telegraph waren de eerste ambassa-
des voor deze ondemocratische opzet, gepland in strategische
plaatsen, namelijk: New York (de zetel van de Verenigde Naties),
Addis Ababa, (de zetel van de Afrikaanse Unie) en Kaboel (een
plaats van groot belang vanwege de lopende oorlog in Afghanistan)
-zelfs voor dat het Verdrag van Lissabon in werking ging.

Maar zelfs al lang voor het Verdrag van Lissabon ook maar ontwor-
pen was, was het kartel bezig de politieke opzet van de EU te ex-
porteren als een model om hun overheersing over andere
continenten uit te breiden.

• Afrikaanse Unie. De bouwmeesters van de Afrikaanse Unie (AU)
hebben het nooit verborgen gehouden dat de AU naar voorbeeld
van de EU – met bijna dezelfde internationale structuur - was ont-
worpen, met inbegrip van een zogenaamde “AU Commissie”. De
vaste standplaats van deze commissie is Addis Ababa in Ethiopië –
kennelijk voorbestemd als een Afrikaans ‘Brussel’.

• ASEAN. In 2009 lieten Aziatische leiders weten, dat zij de basis
gelegd hadden voor een EU-achtig blok, dat de halve wereldbevol-
king zal omvatten. Hun plannen leken een echo van eenzelfde
soort plannen, die de Australische Minister President Kevin Rudd
in 2008 naar buiten bracht.

Vandaag Europa – Morgen de Wereld



MERCOSUR,
UNASUR

VN/
NEW YORK

CAFTA
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AFRIKAANSE
UNIE

ASEAN

OLIE EN FARMACIE KARTEL
Gepatenteerde chemicaliën, 

petrochemicaliën en farmaceutische producten

Vanuit haar nieuwe politburo in Brussel 
probeert het olie en farmaceutisch kartel 

nu de hele wereld te onderwerpen

BRUSSEL 
EU

Verdere informatie: GB1TW421
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In de historie zijn wereldoorlogen uitgevochten met gebruik van
kanonnen en bommen met het doel andere landen te veroveren en
te overheersen. Tegenwoordig zijn de voornaamste instrumenten
om wereldoverheersing te bemachtigen economische en wettelijke
werktuigen, die worden toegepast als een middel, niet alleen om
regeringen en economische systemen te veroveren, maar uiteinde-
lijk leefgemeenschappen en mensen.
De voornaamste economische instrumenten van EU Brussel zijn
patenten; in het bijzonder patenten op chemicaliën, farmaceutische
medicijnen, genetisch gemodificeerde zaden en andere geavan-
ceerde technologie producten. Van deze zijn de patenten op far-
maceutische medicijnen het meest winstgevend. Bijvoorbeeld, in
2008 bedroeg de wereldwijde farmaceutische omzet van 773 mil-
jard dollars – een bedrag dat het totale bruto nationaal product van’
s werelds 100 armste landen gezamenlijk overschrijdt.

Als zodanig zal het duidelijk zijn, dat het kartel iemand zou kie-
zen als eerste minister van Buitenlandse Zaken, die ervaring had
op dit terrein.
Catharine Ashton, in haar eerdere taak als EU commissaris voor
Koophandel, speelde een centrale rol in het herhaaldelijk beslag
leggen in Europese havens op farmaceutische producten, die vanuit
India werden verscheept naar Afrikaanse en Latijns Amerikaanse
landen. (1) De enige reden voor deze beslagleggingen was dat:
deze medicijnen waren vervaardigd door bedrijven in India, die
zich toeleggen op vervaardiging van niet-generische (niet gepaten-
teerde) medicijnen. Deze generische medicijnen – de enige vorm,
die arme ontwikkelingslanden zich kunnen permitteren, bedreigen
de winsten op gepatenteerde medicijnen, die alleen door Europese
farmaceutische bedrijven worden gefabriceerd.

1 Economic Times, India. 6 September 2009

Opdringen van farmaceutische patenten
als hoofdbestanddeel van wereldwijde
economische overheersing



35

Samenvatting van de bewijzen

Catherine Ashton werd in 2008 aangesteld als Com-
missaris voor Koophandel van de EU. In die functie
was een van haar voornaamste taken als een soort po-
litieagent toezicht te houden op de internationale
handel en om medicijn patenten te gebruiken om eco-
nomische en politieke overheersing af te dwingen –
Daarmee de afhankelijkheid van de ontwikkelingslan-
den van gepatenteerde medicijnen van Europese ex-
porteurs af te dwingen.

Haar nieuwe aanstelling, als de nieuwe Minister van
Buitenlandse Zaken van de EU en Vice President van de
Europese Commissie, zal haar in staat stellen haar taak
met nog grotere invloed op de wereld uit te oefenen.

Dringen wereldpatenten op als
basis voor wereldwijde medi-
cijn investeringen

OLIE EN FARMACIE KARTEL
Gepatenteerde chemicaliën, 

petrochemicaliën en farmaceutische producten

BRUSSEL 
EU

Genetisch Gemodifi-
ceerde Organismen

Farmaceutische medicijnen

Gepatenteerde
chemicaliën

Verdere informatie: GB1PT937



Patenten – de instrumenten 
om de wereld te overheersen
Het belang van patenten in de strategische plannen van de EU op con-
trole verdient bijzondere aandacht. In het algemeen zijn patenten:

• wettelijke documenten – afgegeven door de betreffende rege-
ringsinstantie in een land – die het recht van eigendom vastleggen
op een product of een technische procedure;

• economische middelen – om controle te hebben over de natio-
nale en internationale markten;

• politieke middelen – vanwege hun rol in de gezondheidssector bij
levensbedreigende ziekten, worden farmaceutische medicijnen ook
ingezet als strategische middelen om gehele landen te overheersen.

Een bijzonder kwalijk aspect van patenten is, dat zij worden gebruikt
om wereldwijde kartels te vormen, die buiten de nationale en inter-
nationale wettelijke controle vallen. Voor grote multi-nationals is het
helemaal niet nodig om samen te werken om een bepaalde markt te
beheersen – zij behoeven alleen maar hun patentrechten in de rechts-
gebieden te laten gelden. Patenten geven multinationale bedrijven
de mogelijkheid om hele sectoren van gemeenschappen in de conti-
nenten te beheersen zonder enige beperking, zoals landsgrenzen. In
sommige industrieën worden miljarden winsten doorgesluisd naar
multinationale bedrijven zonder dat het publiek kan zien wie de ont-
vangende aandeelhouders zijn. De invloed van patenten met betrek-
king tot de menselijke gezondheid is bijzonder verwoestend. De
multinationals trachtten de – aanwijsbaar meest kritieke sector in elke
samenleving – te monopoliseren. Als gevolg daarvan is de mensheid
tientallen jaren lang de toegang ontzegd tot niet-patenteerbare medi-
cijnen, die betere resultaten geven, veiliger zijn en beter betaal baar
in de strijd tegen de meest voorkomende ziektes. Om deze wereld-
wijde klachten te coördineren hebben deze multinationals ”Centraal
Kartel Kantoor”: de EU Brussel.
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Patenten zijn de belangrijkste instrumenten
om de wereld te beheersen

PATENTEN

De EU probeert de patent strategie uit te breiden
naar andere continenten-Daarmee wordt de 

mogelijkheid geboden voor het kartel om de hele
wereld te beheersen.

OLIE EN FARMACEUTISCH KARTEL
Gepatenteerde chemicaliën, 

petrochemicaliën en farmaceutische producten

Verdere informatie: GB1PC887
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De belangrijkste profiteurs van de EU in Brussel

Eén blik op de grafiek op de bladzijde hiernaast moet voor iedere
lezer voldoende zijn om te begrijpen wie het grootste voordeel
heeft van de huidige opzet van de EU.

Vanaf het begin werd de EU opgezet door de economische aan-
deelhouders van het chemie/farmaceutisch kartel. De bovenste gra-
fiek op de bladzijde hiernaast onderschrijft dit. Het laat de
financiële contributie zien met belastinggeld van 27 lidstaten aan
Brussel in 2005. De totale "investeringen" van een halve eeuw van
de oprichtende naties doen de meerderheid van kleinere staten in
het niet vallen.

De grafiek eronder laat het relatieve aantal patenten zien, die jaar-
lijks wordt afgegeven in elk van de 27 lidstaten van de EU. Het
grootste aantal patenten werd geregistreerd door Duitsland, Frank-
rijk, Italië en Nederland. Gezamenlijk is het aantal patenten van
deze vier landen meer dan 70% van alle patent uitgiften in de EU
– dat betekent, meer dan het dubbele van alle 23 andere landen
tezamen. (1) Het is daarom niet toevallig dat:

• Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland 
tot de zes oprichters van de EU behoren.

• de zes oprichtende naties – inclusief Groot Brittannië, ook een
grote farmaceutische productenexporteur – de meerderheid
van de stemmen bezit in zowel ‘De Raad van Europa”als het
‘Europese Parlement’.

In navolging van de ondertekening van het verdrag van Lissabon,
staan de ‘investeerders’ in de EU klaar om de ‘opbrengst’ van hun
investeringen te ontvangen.

1 Source EUROSTAT 2005. 
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Er is een opmerkelijke overeenkomst tussen de plaats, die de finan-
ciële geldschieters aan de EU innemen en het aantal patent aan-
vragen binnen dezelfde lidstaten. Aangezien patenten in heel
Europa van kracht zijn, geeft dit plaatje heel goed weer, welke lan-
den de hoge technologie markten beheersen – en uiteindelijk het
leven – in Europa.

Europa kopen voor patenten

Verdere informatie: GB1KB632
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Vragen, die beantwoord dienen te worden zijn: Hoe konden de be-
denkers van de EU een dergelijk ondemocratische constructie op-
zetten in democratische Europese landen – en wie waren deze
mensen? In feite was de voornaamste architect van de EU: Walter
Hallstein (1901-1982), een vooraanstaande jurist in Nazi Duitsland.

In juni 1938 nam Hallstein deel aan de officiële onderhandelingen
tussen Nazi Duitsland en fascistisch Italië met de bedoeling deze
agressieve ideologieën de basis te laten vormen voor een toekom-
stig Europa. In januari 1939, slechts enkele maanden na het begin
van WO II, hield Hallstein een historische redevoering, waarin hij
in detail de structuur weergaf van Europa onder Nazi/ IG Farben
overheersing.

In 1941 werd Hallstein Decaan van de faculteit rechten en econo-
mie aan de universiteit van Frankfurt. Het was geen toeval, dat de
hoofdvestiging van IG Farben in Frankfurt lag. Jaren later, kwam tij-
dens het Neurenberg Tribunaal naar voren, dat vanuit dit IG Farben
hoofdkantoor de economische verovering van Europa werd ontwor-
pen – waarbij patenten als wettelijke instrumenten werden gebruikt
voor economische overheersing.

In 1950, na tegen de geallieerden te hebben gelogen over zijn Nazi
verleden, werd Hallstein adviseur van de West Duitse kanselier
Conrad Adenauer en werd de belangrijkste coördinator van diens
buitenlandse politiek. Ten gevolge van zijn vroegere uitgebreide er-
varing in het ontwerpen van een Europa onder de regering van de
Nazi’s en het kartel, werd hij de voornaamste architect van de Eu-
ropese Unie in Brussel.

Op 25 maart 1957 was Hallstein één van de 12 mede-onderteke-
naars van de verdragen van Rome – de oprichtingsakte van de EU
Brussel. In 1958 werd hij aangesteld als eerste president van de EU
Commissie – een post die hij tien jaren lang bekleedde.

De meester architect 
van de EU Brussel
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Walter Hallstein
1936 - 1945

Hallstein was lid van het beruchte genootschap
van Nazi “Wetsbeschermers”, de organisatie
die de wettelijke steunpilaar werd voor een Eu-

ropa onder toezicht van de Nazi/kartel sa-
menwerking.

1941 - 1945
Hallstein was professor in de rechten
en economie aan de universiteit van
Frankfurt, waar het hoofdkwartier was
van het grootste chemiekartel en voor-
naamste Nazi financier; IG Farben.

1958 - 1967
Hallstein werd tot eerste president
van de zogenaamde “Europese
Commissie” benoemd. Hij bouwde
de EU Brussel op en regeerde over
Europa tien jaren vanuit dit giganti-
sche gebouw met de hulp van dui-
zenden niet gekozen bureaucraten
– ten faveure van kartel belangen.

1950 - 1957
Hallstein was de politieke
geestelijke vader van de on-
derhandelingen die leidden
tot de ‘Verdragen van Rome’.

Op 25 maart 1957 werd Hall-
stein één van de twaalf mede-
ondertekenaars , die de basis
legden voor de EU.

Het nieuwe Brusselse hoofdkantoor
van het olie en medicijnen kartel.

Officiële Swastika badge
van de “Nazi Wetsbe-

schermers Genootschap’

Hoofdkantoor van het IG Farben
kartel in Frankfurt, Duitsland.

Verdere informatie: GB1WH799



De EU is een uitvloeisel van eerdere organisaties. De eerste orga-
nisatie werd in 1950 beëindigd en heette de Europese Kolen en
Staal Gemeenschap (ECSC), gevolgd in 1951 de Europese De-
fensie Gemeenschap (EDC) ( een project dat door het Franse Par-
lement in 1954 werd verworpen), de Europese Economische
Gemeenschap (EEG) en de Europese Atoom Energie Gemeen-
schap (EAEC of EURATOM) in 1957.

Al deze organisaties hadden gemeenschappelijke punten:
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De architecten van de EU Brussel

1

2

3

4

Europese Kolen en Staal
gemeenschap (ECSC)

Europese Atoom Energie 
Gemeenschap (EURATOM)

West Europese Unie
(WEU)

Europese Economische
Gemeenschap (EEG)

Toonaangevende
Groep van Juristen

Hallstein

Hallstein

Hallstein

Hallstein



1. Zij werden aangestuurd door het Duitse olie en farmaceutisch kartel
– Na de beeindiging van de samenwerking met de Nazis in 1945,
een nieuwe poging Europa te onderwerpen aan hun belangen.

2. De teksten van de verdragen werden samengesteld door wettige
aandeelhouders van het olie en farmaceutisch kartel, voorname-
lijk door Hallstein, teneinde een dictatoriale structuur vast te leg-
gen die nodig was voor dit veroveringsplan.

3. Vijf andere Europese landen werden overgehaald, Frankrijk, Italië
en de drie Benelux landen, om aan de ‘Gemeenschappen’ mee
te doen met de misleidende belofte van vrede, veiligheid en eco-
nomische vooruitgang.
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Buitenlandse 
Politiek CSFP

1951
1952

2007
2009

1954
1955

1992
1993

Parijs Parijs Maastricht Lissabon

1957
1958

Rome

EURATOM

Europese Economische 
Gemeenschap (EEG)

EDC

Politie PJCC

Europese
Unie
(EU 

Brussel)
2

3

4

Samenstelling van de verdragen van de EU Brussel

Europese 
Gemeenschap (EG)

(Economische binnenlandse
en buitenlandse politiek)

Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (ECSC)1

Hallstein
(1958– 67)

EU Commissie
President:

Verdere informatie: GB1CA582



Gaetano Martino, arts, Italië, Conferentie Gastheer

Officiële rechten studie: Geen

Voor en tijdens WW II: Lid van de Italiaanse 
Fascistische beweging onder Mussolini. Na WO II
loopbaan als lid van het Sicilliaanse Zestal

Johan Willem Beyen, Nederland

Opleiding: Rechten studie

Beroep: Business executive (Philips, Unilever) 
bankier, verschillende politieke taken

Joseph Bech, Luxemburg

Opleiding: Rechten studie

Beroep: In het jaar van zijn toelating als jurist
(1914) werd hij vertegenwoordiger van een rechtse
politieke partij. Bezette verschillende politieke
functies gedurende zijn leven.

Antoine Pinay, Frankrijk

Officiële rechten studie: Geen

Was gedurende WO II lid van de ‘Vichy Regering’
een marionetten regering aangesteld door het
Nazi/kartel regime in “bezet” Frankrijk.

Paul-Henri Spaak, België

Opleiding: Rechten studie
Beroep: Enkele jaren zelfstandige rechten praktijk.

Vanaf 1925 verschillende politieke functies.
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Het ‘Sicilliaanse Zestal’
Van 1 tot 3 juni 1955 vond de beslissende voorbereidende confe-
rentie voor de Europese Economische Gemeenschap plaats te Mes-
sina, Sicillië. De deelnemers aan deze vergadering werden bekend
als; het ‘Sicilliaanse Zestal’.



De weinige ervaring van
deze vijf "oprichters"van de
EU steekt schril af bij het
zesde lid, Walter Hallstein.

In de tijd van de Verdragen
van Rome had Hallstein on-
geveer dertig jaar ervaring
op het gebied van ontwikke-
ling, onderwijs, en onderzoek bij Duitse rechten faculteit opgedaan
met als voornaamste punten: Internationaal recht en economie:

• Studie aan de rechten faculteiten van Bonn en München, pro-
motie tot Doctor in de Rechten aan de Universiteit van Berlijn

• Elite opleiding Vergelijkend Internationaal Recht aan het Kaiser
Wilhelm Instituut te Berlijn, bekostigd door het IG Farben kartel

• Bijna 20 jaar Decaan van de Faculteiten Rechten en Economie
aan de Universiteiten van Rostock en Frankfurt.

Eén blik op zijn Curriculum Vitae maakt ons duidelijk wie werkelijk
aan de touwtjes trok bij het opstellen van de wettelijke basis van de
EU in Brussel.
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En de Nazi/kartel rechten professor

Links:
Hallstein ondertekent
het Verdrag van Rome

Onder:
Zijn handtekening 
als mede-oprichter



Hoe kon Hallstein – met zijn duistere achtergrond in de Nazi/kartel
geschiedenis – de hoofd architect worden van de EU Brussel en de
eerste president van de Europese commissie?
Het antwoord op deze vraag is opvallend eenvoudig; Ten eerste
loog Hallstein tegen het Geallieerde Oppercommando in het na-
oorlogs Duitsland over zijn lidmaatschappen van verschillende
Nazi organisaties, ten tweede zorgde hij ervoor dat zijn talrijke pu-
blicaties en voordrachten als kruisvaarder voor de verovering van
Europa door het Nazi/kartel, werden vernietigd.

Op de andere bladzijde is een uitdraai te zien van de Duitse Na-
tionale Bibliotheek onder de term ”Walter Hallstein“. Deze – de
meest uitgebreide online bibliotheek in heel Duitsland – laat de
volgende publicaties van hem zien:

• Voor 1933 (het jaar dat het Nazi/kartel in Duitsland de macht
greep) wordt maar één publicatie gevonden.

• Na 1945 en de nederlaag van het Nazi/kartel coalitie kan men
meer dan 100 boeken en publicaties van Hallstein vinden.

• Verbazingwekkend is, dat tussen 1933 en 1945, de tijd van het
terreurregime van de nazis, kan men slechts één enkele publi-
catie van Hallstein vinden. Deze absurde korte lijst van één pu-
blicatie in 12 (!) jaren vraagt om een uitleg – speciaal uitgaande
van het feit, dat Hallstein gedurende deze periode Deken was
van de Rechtenfaculteiten van twee belangrijke Duitse universi-
teiten.

Er is maar één verklaring: Hallstein en zijn kartel medeplichtigen heb-
ben getracht zeker te stellen, dat geen van zijn toespraken en publi-
caties als jurist voor de Nazi/kartel coalitie en hun overname van
Europa nog zou bestaan. Deze politiek van de ‘Verschroeide Aarde’
was noodzakelijk voor de politieke opkomst van Hallstein om de op-
richter van de EU te worden.
Om het volk van Europa antwoord te geven op de vraag: “Wie is
de ware Hallstein?” hebben wij een speciaal hoofdstuk aan hem
geweid.
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Hallstein en het project ‘Verschroeide Aarde’
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Nazi Regime
1933-1945

Samenvatting van de bewijzen

Uitdraai van de online zoek dienst van de Duitse Nationale Bibliotheek.
Zoeken onder trefwoord ‘Walter Hallstein’ gaf slechts een enkel stuk als
resultaat gedurende de 12 jaar van Hallsteins rol als promotor van de Nazi
en kartel belangen.

Verdere informatie: GB1WH733



Het zal duidelijk zijn, dat Hallstein niet alleen
stond in zijn rol als architect van de EU in
Brussel. Hij omringde zich met goede techno-
craten, die vóór 1945 medewerkers waren in
de Nazi/kartel coalitie. 
Aangezien het belangrijkste middel van het
kartel om haar toekomstige overheersing van
Europa te bereiken patenten zijn, was het
geen verrassing, dat Hallstein een expert in
patentrechten als zijn rechterhand koos:

Gedurende het Nazi regime was Carl Friedrich Ophuels de voor-
naamste expert van het Patent Gerechtshof (Octrooiraad in Neder-
land) in Frankfurt (Duitsland) de stad waar IG Farben haar
hoofdkantoor had. In deze hoedanigheid was Ophuels bekend met
alle patent geschillen die verband hielden met de door de IG Farben
ingenomen chemische industrieën in de veroverde landen tijdens
de oorlog. Dit was een mooie capaciteit om hem te betrekken bij
de volgende poging van het kartel om Europa te controleren.

De denazificatie vragenlijst van de Geallieerden in 1946 brengt aan
het licht dat, Ophuels lid was van de Nazi Partij, de NSDAP, onder
lidmaatschap nummer 2 399061 (document A). Vanwege zijn Nazi
verleden werd Ophuels door de Geallieerde Veiligheidsdienst ge-
classificeerd als: “Deze persoon werd hiervoor als werkloze aan-
gemerkt door de Militaire Regering voor enig ander beroep
hoger dan gewoon arbeider”. (document B).
Maar de beoordeling van Hallstein was een directe tegenstelling met
die van de Geallieerde Dienst. Samen met Gerhard Schiedermair –
een lid van de beruchte Schiedermair kliek van Nazi juristen – pro-
moveerde Hallstein Ophuels binnen het jaar (1949) tot ‘Doctor en
Professor in de Rechten’ aan de Universiteit van Frankfurt. Een jaar
later, in 1950, werd Ophuels door Hallstein aangesteld als ‘Ambas-
sadeur in Brussel’ en daarmee zijn rechterhand bij de oprichting van
de EU in Brussel.
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C.F. Ophuels, de patent expert van het kartel
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Hallstein’s rechterhand in Brussel
A

B

Verdere informatie: GB1CO266



Op 17 december 1941 verklaart hoofdkantoor van de Nazi partij in
Frankfurt, in een officiële brief aan de rector van de universiteit, dat
C.F. Ophuels een “Politiek betrouwbare” [“politisch verlässiger”] Nazi
is. Slechts 16 jaar later tekent deze trouwe aanhanger van de Nazi/kar-
tel Coalitie de ‘Verordeningen van het Europese Hof van Justitie’ in
zijn hoedanigheid als voornaamste grondlegger.
Wij, het volk van Europa moeten ons realiseren, dat de oprichting van
het Europese Hof van Justitie – het hoogste Rechts orgaan van de hui-
dige EU – gevormd werd en tot wet werd ondertekend door aandeel-
houders van de Nazi/kartel coalitie waaronder van geregistreerde
leden van de Nazi Partij.
Gedurende een halve eeuw was het kartel in staat de schijnvertoning
van haar politieke aandeelhouders verborgen te houden. Nu de waar-
heid bekend is, is de democratische wettigheid van de EU verdwenen.
Geen democratische organisatie – en geen stemgerechtigde – kan dit
criminele verleden negeren.
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“Politiek betrouwbare” kartel Nazi wordt



Op 17 april 1957 werd C.F. Ophuels - Nazi Partijlid no. 2 399601, duur
van het lidmaatschap 1 mei 1933 tot 1945 (gedurende de gehele Nazi re-
gering) – hoofd ‘oprichter’ van Europa’s Hoogste Gerechtshof.
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oprichter van het Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie
- het Hoogste Gerechtshof in Europa -

Verdere informatie: GB1PR598

Akte betreffende de Wet op het Hof van Justitie van de
Europese Economische Gemeenschap

De Hoge Deelnemers aan het Verdrag tot instelling van de Europese Economische
Gemeenschap,
Hebben aangewezen als hun gevolmachtigden:

Zijne Majesteit de Koning van België:
Baron J.Ch. SNOY et d’ÓPPÜERS, Secretaris-Generaal van het Ministerie van
Economische Zaken, Hoofd van de Belgische delegatie bij de Intergouvernementale
Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE FEDERALE REPUBLIEK DUITSLAND:

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK:

Mr. Robert MARJOLEIN, Professor van Rechtenfaculteiten,

Plaatsvervangend Hoofd van de Franse Delegatie bij de Internationale Conferentie;

Professor Dr. Carl Friedrich Ophuels, Ambassadeur van de Federale Republiek
Duitsland, Hoofd van de Duitse Delegatie bij de Intergouvernementele Conferentie;

17.4.1957

....
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IG Farben en de criminele geschiedenis
van het Duitse chemische kartel
Wie was het kartel voor wie Hallstein, Ophuel en hun handlangers
in ‘grijze pakken’ werkten? Het IG Farben kartel werd in 1925 ge-
vormd door Bayer, BASF, Hoechst en een aantal kleine Duitse che-
mie bedrijven. Het was het grootste bedrijf ter wereld in de
opkomende markten van verfstoffen [“Farben” in het Duits], che-
micaliën, farmaceutische producten, plastics en andere gepaten-
teerde synthetische producten.
In die tijd was het IG Farben kartel met tienduizenden patenten de
grootste patenthouder ter wereld. Het enige dat nog ontbrak was
de uitbreiding van hun patenten over de rest van de wereld om een
monopolie te verkrijgen op de groeiende markten van gepaten-
teerde synthetische producten. Al in 1904 had Carl Duisberg, de
toenmalige voorzitter van Bayer, om de vorming van zo’n kartel ge-
vraagd, met als helder doel, “wereld overheersing” van de Duitse
chemische industrie.

Met dit doel voor ogen waren Bayer, BASF en andere Duitse che-
mische bedrijven hoofdleverancier van explosieven en gifgassen
aan het Keizerlijke Duitse leger tijdens de start van WO I. In 1918,
als gevolg van de heldhaftige inzet van de wereldgemeenschap,
werd het Duitse leger verslagen en had de eerste poging van het
Duitse chemie kartel om wereld overheersing te verkrijgen, gefaald.
Maar het kartel gaf niet op.

BAYER, BASF, HOECHST – sinds 1925 samenwerkend onder het
IG Farben kartel - financierde de opkomst van de Nazi Partij en be-
reidde de volgende poging voor, WO II, op technologisch en logis-
tiek gebied.
In 1942 bevonden de chemische industrieën van half Europa onder
toezicht van het IG Farben kartel. In 1945 had de tweede poging
voor wereldheerschappij wederom gefaald. In 1948 werden ver-
schillende IG Farben directeuren door het Oorlogsmisdaden Tribu-
naal te Neurenberg veroordeeld voor genocide, slavernij,
plundering en ander misdaden tegen de mensheid.
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1914/18

1925

De economische stuwende kracht 
achter beide Wereldoorlogen
BAYER BASF HOECHST

1947/48

WERELDOORLOG I
De eerste poging van het olie en farmaceutische kartel 
om de wereld te veroveren. In 1914 beheerden deze 

3 bedrijven duizend patenten, veruit het grootste aantal
ter wereld in handen van bedrijven in die tijd.

Het Oorlogsmisdaden 
Tribunaal te Neurenberg.

Leidinggevenden van het IG Farben concern wor-
den berecht en veroordeeld wegens genocide, sla-
vernij, plundering van Europa en andere misdaden
tegen de mensheid – waaronder het bouwen van
het concentratiekamp Auschwitz.

1939/45 WERELDOORLOG II
Tweede poging van het olie en farmaceutische 
kartel om de wereld te veroveren faalt wederom.

OPRICHTING VAN 
HET IG FARBEN KARTEL

Het grootste chemisch/farmaceutische kartel financiert de
opkomst van de Nazi’s en bereid hen voor op oorlog.

Verdere informatie: GB1DF377
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Het IG Farben kartel bouwt het grootste
vernietigingskamp ter wereld

Voor meer informatie omtrent de rol van het olie en farmaceutische
kartel achter WO II, Auschwitz en andere oorlogsmisdaden:

www.profit-over-life.org
Meer dan 50.000 authentieke documenten van het Neurenberg 
Oorlogsmisdaden Tribunaal tegen het IG Farben kartel.

In ruil voor de financiering van de Nazi’s en hen uit te rusten voor
WO II, werd het IG Farben kartel de voornaamste economisch win-
naar in de verovering van Europa. Een voorbeeld van de nauwe sa-
menwerking tussen IG Farben en de Nazi’s is het Auschwitz
concentratiekamp. Gefinancierd met een lening van 1 miljard
Duitse Reichsmarken, van de Duitse Bank en van de Dresdner Bank,
bouwde IG Farben het, in die tijd, grootste industrieterrein ter wereld
in de Poolse stad Auschwitz.

Het “IG Auschwitz” industrieterrein had tot doel synthetische rubber,
benzine en andere chemicaliën voor de Nazi/IG Farben verovering
van Rusland en Azië te maken. Voor de bouw van deze reusachtige
fabriek werd het nabijgelegen Auschwitz concentratiekamp uitge-
breid. Het werd daarmee het grootste slavenkamp ter wereld en later
vernietigingskamp.

Deze en vele andere misdaden van het IG Farben kartel in Ausch-
witz en elders, staan gedocumenteerd in de verslagen van rechtsza-
ken tegen deze leidinggevende directeuren van het kartel. De meest
afschuwelijke verslagen, zijn die over dodelijke medische experi-
menten – waarvan de meeste werden uitgevoerd met gepatenteerde
farmaceutische medicijnen van BAYER, HOECHST en andere IG
Farben bedrijven. Het Neurenberg Tribunaal onthulde ook, dat som-
mige van die doktoren, die deze experimenten uitvoerden, inclusief
Dr. Vetter, betaalde werknemers waren van BAYER.
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BAYER, BASF, HOECHST (IG FARBEN KARTEL)
De architecten van Auschwitz

Dr. med.
Helmuth 
Vetter, 
BAYER 
werknemer
en SS dokter
in het Ausch-
witz concen-
tratiekamp.

IG Auschwitz strekte zich uit over 
24 km². Het was een 100% dochter-
maatschappij van IG Farben (BAYER,
BASF, HOECHST).

IG Auschwitz werd gebouwd door
tienduizenden slavenarbeiders uit het
Auschwitz concentratiekamp.

Tussen 1 en 3 miljoen mensen werden
in Auschwitz vermoord met Zyclon B –
een gas gefabriceerd door een BASF/IG
Farben dochtermaatschappij: Degesh.

BAYER en HOECHST testten hun ge-
patenteerde medicijnen op duizen-
den gevangenen, waarvan de
meesten stierven.

BAYER werknemers voerden proeven uit
met ge- patenteerde BAYER medicijnen
in het Auschwitz Concentratiekamp.

In 1948 werden directeuren van het IG
Farben kartel in Neurenberg berecht.
Voorzitter C. Krauch en anderen wer-
den veroordeeld voor genocide, slaver-
nij en andere misdaden.

Verdere informatie: GB1AU388
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Door hun “Staatsgreep” aan de EU te Brussel
op te leggen, legt het kartel haar eigen 
criminele verleden bloot
In de afgelopen halve eeuw heeft het olie en farmaceutisch kartel al het
mogelijke gedaan om de waarheid te verbergen aangaande haar crimi-
nele verleden als aanjager van twee wereldoorlogen.

Sinds 60 jaar hebben de aandeelhouders van het kartel:

• honderden miljarden dollars betaald om het verleden te verbergen,
• media imperiums opgebouwd om de publieke opinie te manipuleren,
• geschiedenisboeken laten herschrijven en wereldnieuws gecensureerd,
• generaties politici opgeleid en gefinancierd – zowel links als rechts

– in meerdere landen,
• “poortwachters” op belangrijke plaatsen in academische plaatsen bin-

nengesluisd, inclusief wis-, en natuurkunde, medicijnen, geschiedenis,
politieke en sociale wetenschappen, maar ook in andere sleutelposi-
ties in de maatschappij, zoals kerken, vakverenigingen etc.,

• en genadeloos achter mensen aangejaagd, die de stilte durfden te
verbreken.

Dit gebeurde allemaal slechts met één reden: het criminele verleden van
het kartel verbergen, totdat het haar derde poging tot verovering van Eu-
ropa met succes had bekroond, deze keer via de EU in Brussel. Het ver-
bergen van de grootste misdaad in de geschiedenis – en de rol die het
kartel daarin speelde  – heeft het kartel honderden miljarden dollars ge-
kost in de afgelopen halve eeuw. Deze bedragen, uitgegeven door de
aandeelhouders van het kartel om haar criminele verleden te verbergen,
kan slechts verklaard worden door dit ene feit: het kartel is zich zeer wel
bewust, dat openbaarmaking van haar verleden haar plannen voor een
volgende poging tot verovering en overheersing van Europa in rook zul-
len doen opgaan. De ondertekening van het “Machtigings Verdrag van
Lissabon” tezamen met het uitoefenen van druk op het Europese volk
via de EU te Brussel, maken de publicatie van historische documenten
en feiten in dit boek noodzakelijk en het juiste moment. De verspreiding
van deze informatie door heel Europa en de wereld moet de rol van het
kartel achter de EU openbaar maken en voorkomen, dat het kartel nog
een poging tot wereldverovering lanceert.
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Wereldoorlog II: de Veroveringsoorlog 
ten bate van het olie en farmaceutisch kartel

Dit is de voorpagina van het officiële rapport in 1945 dat volgde op
de Behandeling in het Amerikaanse Congres naar de oorzaken van
WO II. Het behelst meer dan honderd pagina’s en bewijst overdui-
delijk, dat WO II een “Veroveringsoorlog” was gevoerd ten bate van
het olie en farmaceutisch kartel. Het doel van WO II was hetzelfde
als van WO I: Beheersing van de opkomende multi biljoenen markt
voor chemicaliën, petrochemicaliën en farmaceutische medicijnen.

Deze officiële bewijzen werden 60 jaar lang verborgen gehouden
in archieven. Ondanks dat het doorslaggevende bewijzen zijn be-
treffende de grootste misdaad in de geschiedenis der mensheid;
werden deze ook niet gepubliceerd op de website van de Ameri-
kaanse regering.
U kunt ze nu eindelijk zelf bestuderen op: www.relay-of-life.org.

Verdere informatie: GB1SR299
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Openbaar gemaakt na 70 jaar stilte:
De oorlogsmisdaden van het kartel
Wij hebben meer dan 50.000 pagina’s bemachtigd van de officiële
verslagen van het oorlogsmisdaden tribunaal te Neurenberg aan-
gaande het IG Farben kartel. Voor de eerste keer in meer dan 70
jaar zijn de authentieke documenten van deze rechtszaak in
1947/48 tegen de directeuren van BAYER, BASF, HOECHST en an-
dere IG Farben bedrijven, openbaar gemaakt en wereldwijd online
toegankelijk.

Als u deze documentatie bekijkt zult u zich realiseren, dat u syste-
matisch bent misleid over de ware toedracht van WO II, de grootste
misdaad in de geschiedenis van onze planeet. U zult bijvoorbeeld
zien dat:

• WO II niet plaats had gevonden zonder de financiële en logis-
tieke steun van BAYER, BASF, HOECHST en andere IG Farben
bedrijven; in die tijd het grootste chemische en farmaceutische
kartel ter wereld.

• WO II werd in eerste instantie niet gevoerd om nationale of racisti-
sche redenen, maar ten faveure van het IG Farben kartel en haar po-
ging de opkomende multi-biljoen dollar chemisch, petrochemische
en farmaceutische markten in Europa en de wereld te beheersen.

• WO II was niet alleen het gevolg van een verdorven gek met de
naam Adolf Hitler. Hitler en zijn Nazi schoften waren tevens de
militaire en politieke marionetten van het IG Farben kartel. Volgens
de aanklager in het Oorlogsmisdaden Proces te Neurenberg was
WO II het resultaat van een gecoördineerde technologische, logis-
tieke, financiële en militaire krachtsinspanning door – zoals de
aanklager noemde het “huwelijk” tussen IG Farben en de Nazi’s.

• Het Auschwitz concentratiekamp was geen bedenksel van een
paar SS gekken, maar een slavenarbeiderskamp voor de reusach-
tige industriële fabriek van IG Auschwitz, die synthetische brand-
stoffen en rubber moest produceren voor de verovering van
Oost-Europa, Rusland en Azië.



Voorpagina van het oorlogsmisdaden tribunaal te Neurenberg Zaak
No. VI “De Verenigde Staten van Amerika versus Carl Krauch en an-
dere IG Farben directeuren”, dat duurde van 27 Augustus 1947 tot
30 juli 1948.
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Het oorlogsmisdaden tribunaal te Neurenberg
tegen het olie en farmaceutisch kartel

Verdere informatie: GB1NT954
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Ontmaskering van een 
halve eeuw misleiding

Als de duistere rol van het kartel in WO I en WO II
in het verleden bekend zou zijn, zouden de belang-
hebbenden van dit grootbedrijf nooit de kans hebben
gehad nog een poging te wagen Europa en de wereld
te veroveren.

Daarom was het verbergen van het criminele verle-
den een vanzelfsprekendheid voor het kartel bij de
opzet van de EU Brussel.

In de vorige bladzijden van dit boek hebben wij de
misleidende strategie van het kartel beschreven. De
pagina hiernaast geeft een samenvatting van de be-
langrijkste feiten: Terwijl de militaire en politieke aan-
deelhouders van het kartel in Neurenberg veroordeeld
werden, werd in de tussentijd hun wettelijke en eco-
nomische aandeelhouders aangesteld om de derde
poging van het kartel voor de verovering van Europa
en de wereld voor te bereiden en in te voeren.
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OLIE EN FARMACIE KARTEL
IG Farben/BAYER/BASF/HOECHST

De “EU Brussel”
bouwt een nieuwe
wapenmacht op,
die opgeofferd
was na de laatste
poging.

Door het Neuren-
berg Oorlogsmis-
daden Tribunaal
als de ‘belangrijk-
ste’ oorlogsmisda-
digers veroordeeld
tot de doodstraf of
lange gevangenis-
straf.

Boven: Hermann 
Göring, 
Onder: Joachim 
von Ribbentrop

Walter Hallstein Carl F. Ophüls

`Door het kartel aangesteld
om de volgende wereldver-
overing voor te bereiden
via de EU

Opbouw van een “Euro-
pees Leger” – met inbegrip
Van nucleaire wapens –
bestuurd door het “Brus-
selse” politburo van het
kartel.

In uniform

AANDEELHOUDERS

In grijze pakken



62

Hoofdstuk 1

De derde poging van het olie en 
farmaceutisch kartel om de wereld te 
overheersen
Als u dit boek leest zou u kunnen denken dat de opzienbarende
informatie die wordt aangedragen, niet waar kan zijn want, als het
waar zou zijn dan zou u er eerder wel van gehoord hebben. Er be-
staat echter een eenvoudige reden waarom u tot nu toe niet op de
hoogte bent van deze feiten.

Aangezien de twee eerdere pogingen tot wereldverovering –
WO I en WO II – waren mislukt, wisten de aandeelhouders van
het kartel, dat de derde poging alleen kan slagen als de geschie-
denis van de vorige twee pogingen uit het geheugen van de
mensheid gewist kan worden. Hoe is het anders te verklaren,
dat meer dan zestigduizend bladzijden van het Neurenberg tri-
bunaal tegen IG Farben, meer dan 60 jaar verborgen waren in
internationale archieven? Dat is waarom de schrijvers dit boek
schrijven om deze informatie naar buiten te brengen en het on-
line te publiceren op www.profit-over-life.org?

Terwijl de militaire en politieke aandeelhouders van het kartel ver-
antwoordelijk werden gesteld voor de dood en verwoesting, gedu-
rende WO II, gingen hun economische directeuren door om hun
uiteindelijke doel te bereiken. Om dat doel te bereiken financierden
zij de opkomst van een nieuwe generatie van aandeelhouders in
toonaangevende landen.

Helmut Kohl, een vroegere werknemer van BASF, werd gepromo-
veerd tot Duitse Kanselier – een positie die hij 16 jaar lang be-
kleedde. Gedurende die tijd spendeerde hij miljarden dollars aan
belastinggeld om de opbouw van de Eu in Brussel te financieren.
Angela Merkel, zijn politieke protegé, bezet heden deze positie. In
Frankrijk brachten de erfgenamen van de architecten van Ausch-
witz, Nicolas Sarkozy aan de macht. Na de afwijzing van de EU
door Frankrijk en Nederland in 2005 dwongen deze twee politieke
uitvoerders van het kartel de hoofden van de rest van Europa tot
het ondertekenen van de ‘Machtigingswet’ van Lissabon.
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De erfgenamen van de architecten van Auschwitz werden
de voornaamste stuwende krachten van de EU Brussel

BAYER BASF

Oorlogsmisdaden Tribunaal te Nürnberg
Daar het Tribunaal concludeerde dat IG Farben de voornaamste 

industriële kracht was achter WO II, verordende zij, dat het 
IG Farben kartel moest worden opgesplitst in de voornaamste 

onderstaande bedrijven.

Angela Merkel
• Politieke uitvoerder van het Duitse kartel
• Vanaf 2005 tot heden Kanselier van

Duitsland

Nicolas Sarkozy
• Politieke uitvoerder van het 

Franse kartel
• Vanaf 2007 tot 2012

AVENTIS

SANOFI

Helmut Kohl
• Eerder een BASF werknemer, 

protegé van Wurster
• Was van 1982 – 1998 Kanselier van Duitsland

HOECHST

2005: Met hulp van
de toenmalige Franse
Minister van Binnen-
landse Zaken Nicolas
Sarkozy, de farma-
ceuticadwerg Sanofi
verzwolg de Farma-
ceutica reus ‘Aventis’.

Carl Wurster
Lid van de Raad van
Bestuur van een on-
dergeschikt IG Farben
bedrijf, dat het gifgas
voor Auschwitz maakte.
Na WO II: CEO, later
plaatsvervangend
Voorzitter van de Raad
van Bestuur van BASF.

Fritz Ter Meer
IG Farben Directeur,
in Nürnberg veroor-
deeld voor slavernij,
plundering en andere
misdaden. Na WO II:
Voorzitter van de
Raad van Bestuur van
BAYER van 1956-
1967.

Sarkozy en Merkel werden de politieke krachten, die ‘Het verdrag van
Lissabon’ en de volgende poging van het olie en farmaceutisch kartel
tot overheersing van Europa, afdwongen – en van daaruit de rest van
de wereld.

Angela Merkel in 1992 en in 2009. Haar
ervaren leidsman; Helmuth Kohl stelde
de jonge Merkel voor als “mijn meisje”.
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DE WERELD OP DE RAND VAN EEN 
WERELDWIJD DICTATORSCHAP EN WOIII
De geschiedenis leert ons, dat er twee voorwaarden zijn voor tot
wereldverovering door het kartel.

1. Het vestigen van een dictatorschap in het gebied van waaruit de
verovering van de wereld zal worden gestart. Het Verdrag van Lis-
sabon vormt het uitgangspunt hiervoor.
2. Systematisch voorbereiden van militaire acties, inclusief voorbe-
reiden van een nieuwe Wereldoorlog. De vorming van een Europees
Leger, indien gecombineerd met dreigementen van leidinggevende
politieke aandeelhouders van het kartel om nucleaire wapens te ge-
bruiken, is een stap in die richting.

De greep naar de macht van het olie en farmaceutisch kartel door
middel van de EU Brussel is een historische overeenkomst met de
overname van de Duitse regering door dezelfde belangengroepen
driekwart eeuw geleden. Het jaar 1933 komt overeen met het jaar
2009, toen het olie en farmaceutisch kartel haar ‘Machtigingswet’
erdoor drukte. Het jaar 1934 komt overeen met 2010, als het dicta-
torschap haar ware gezicht zal laten zien door de belangrijkste sec-
toren van de gemeenschap onder haar gezag te brengen. Het door
Sarkozy gesteunde plan voor een centraal gestuurde Europese eco-
nomy is slechts het begin. 

In het licht van deze feiten, moeten de mensen van Europa en de
wereld actie ondernemen. Het succes van hun inzet zal afhangen
van de volgende voorwaarden:

1. De juiste politieke analyse.
Dit boek werd geschreven om daarin te voorzien. 

2. Doeltreffende verspreiding van deze informatie 
aan iedereen in van de wereld.

3. De organisatie van een volksbeweging van mensen, die begaan
is met de bewaking van de democratie en vrede in Europa en
de rest van de wereld.
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OVEREENKOMSTEN TUSSEN 1933 EN HEDEN

Chemisch, olie en
farmacie kartel

Europa, daarna de
rest van de wereld

Duitsland

Valse beloften 
betreffende “recht, 
orde en vrede”

Duitse Machtigings-
wet van april 1933

Economische 
Crisis van de de 
late Twintiger Jaren

Economisch en 
politieke macht

Afschaffen van burger-
rechten; Militarisme

Hetzelfde

Hetzelfde

Duitsland,
Frankrijk

Hetzelfde

Verdrag van 
Lissabon

Hedendaagse 
economische crisis

Hetzelfde

Hetzelfde

Sturen van de 
Publieke opinie

Door kartel 
beheerste Media Hetzelfde

Voorbereiding op 
het Dictatorschap

Begunstigden en
Financiers

Territoriale markt
rechten

Leidinggevende
natie(s)

Misleidende 
tactieken om de
macht te grijpen

Machtigingswet

Aanstootgevende 
gebeurtenis

Uiteindelijke doel

2007/09
Europa

Verdrag van 
Lissabon

1933
Duitsland

Machtigings-
wetten van 
het kartel
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DE POLITICI DIE HET EUROPESE CONTINENT           IN HANDEN VAN HET KARTEL OVERDROEGEN

Vanhannen
Finland

Karamanlis
Griekenland

Op 13 december 2007 onderte-
kenden deze Europese politici het
“Verdrag van Lissabon”. Door die
ondertekening legden zij het ge-
hele Europese continent in de
handen van het kartel. Net zoals
het Duitse parlement in 1933,
deze politici de weg vrij maakten
voor dictatorschap en wereldver-
overing ten bate van de kartel be-
langen. En net zoals in 1933
gaven zij deze overdracht een
pseudo-democratisch tintje.

Voornaamste politieke 
uitvoerders van het kartel

Zatlers
Letland

Prodi
Italië

Ahern
Ierland

Brown
Verenigd 
Koninkrijk

Andrus
Estland

Merkel
Duitsland

Sarkozy
Frankrijk

Rasmussen
Denemarken

Stanishev
Bulgarije

Verhofstadt
België
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DE POLITICI DIE HET EUROPESE CONTINENT           IN HANDEN VAN HET KARTEL OVERDROEGEN

Adamkus
Litouwen

Junkers
Luxemburg

Gonzi
Malta

Balkenende
Nederland

Gusenbauer
Oostenrijk

Socrates
Portugal

Tusk
Polen

Basescu
Roemenië

Reinfeldt
Zweden

Fico
Slowakije

Ferenc
Hongarije

Topolanek
Tsjechië

Zapatero
Spanje

Rumsfeld
Slovenië

Papadopulos
Cyprus

Bron: Wikipedia



VOORKOM, DAT DE GESCHIEDENIS
zich weer herhaalt
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Aangezien het duidelijk is, dat de politieke vertegenwoordigers van
een heel Europa, in gebreke zijn om de democratie te bewaken,
moeten wij, als burgers, onze verantwoordelijkheid nemen. Om dat
te kunnen, moeten wij de geschiedenis kennen. De bladzijde hier-
naast vat de geschiedenis van de mensheid over de afgelopen eeuw
in een grafische vorm samen. Reeds twee keer eerder bracht het olie
en farmaceutische kartel Europa in een afgrond. Meer dan honderd
miljoen mensen betaalden met hun leven als gevolg van deze ‘be-
drijfsbelangen’.
De twintigste eeuw zal daarmee de geschiedenis ingaan als de “Eeuw
van Dood en Vernietiging“ ten bate van het olie en farmaceutisch kartel.
En nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, worden wij ge-
confronteerd met de situatie dat dezelfde bedrijfsbelangen een derde
poging ondernemen de wereld te onderwerpen.
Deze derde poging is heel sluw omdat het kartel haar motieven
voor wereldoverheersing verhult achter misleidende propaganda
voor vrede. De politieke aandeelhouders van het kartel proberen
het volk te overtuigen, dat de EU noodzakelijk is om Europa te be-
hoeden voor een nieuwe wereldoorlog.
Wij moeten nu een keus maken: Of wij sluiten de ogen en negeren
de historische feiten, of wij nemen onze verantwoordelijkheid om
te voorkomen, dat de geschiedenis zich herhaalt. De enige stap
voorwaarts is om zelf het heft in handen te nemen. De eerste stap
om eeuwen van misleiding – de ware daders achter de grootste mis-
daden in de geschiedenis – te beëindigen, is om deze kennis te
delen met anderen.
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Een eeuw van: “Dood en Vernietiging”:
Het kartel en haar zoektocht naar wereldverovering

Politieke 
uitvoerders

Gevolgen van
het negeren
van duidlijke
waarschu-
wingstekens

Eerste 
Wereld-
Oorlog

Tweede 
Wereld-
Oorlog ? 

Chemie, olie en farmaceutisch kartel 
streeft naar Wereldverovering

Duitse 
Keizer

Wilhelm II

“De Eu te
Brussel”

1918
Poging tot wereld-
verovering faalt

1945
Poging tot wereld-
verovering faalt

U
beslist!

1933
Machtigingswet

Machtigingswet
van Lissabon

1914 
‘Oorlogs Obli-

gatie’ Wet
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Hitler 
en de

Nazi Partij



Lange schaduwen uit het verleden
Voor die lezers, die menen, dat de huidige situatie niet vergeleken
kan worden met de verschrikkingen van het verleden, willen wij het
volgende mee geven. De huidige Minister van Defensie van Duits-
land, Karl-Theodor zu Guttenberg, was vanaf zijn 14e opgevoed door
zijn stiefvader, die de zoon was van Joachim von Ribbentrop. Von
Ribbentrop was de Minister van Buitenlandse Zaken van Hitler van
1933 tot 1945 en was coördinator van het militaire component in de
tweede wereldoorlog. In 1947 werd hij door het Nürnberg Tribunaal
veroordeeld voor zijn oorlogsmisdaden en opgehangen.

Het standpunt, dat familie relaties niet noodzakelijkerwijs een band
met bedrijfsbelangen of politieke strategieën met zich mee brengt,
gaat in dit geval niet op. De Duitse Minister van Defensie is een on-
vermurwbare voorstander van militairisering van Europa en de op-
richting van een Europees leger. Toen hij werd verzocht om af te
treden, omdat hij het doden door Duitse troepen van onschuldige
burgers in Afghanistan, verdedigde, reageerde Guttenberg tegenover
een Duits TV publiek: “Ik zal gewoon aanblijven, ook al waait er een
storm. Zo ben ik opgevoed – en dat is zoals ik mij zal gedragen”.
Daarmee aangevend, dat de donkere schaduwen van de von Ribben-
trop traditie de toekomst van de wereld weer bedreigen.
De agressieve manier waarop deze denkbeelden worden nagestreefd
door Duitsland en andere chemicaliën exporterende landen laat geen
twijfel over bestaan welke belangen Guttenberg en andere politieke
aandeelhouders vertegenwoordigen.

Er bestaat een dringende behoefte deze ontwikkelingen een halt toe
te roepen, speciaal met het oog op het volgende feit: De laatste twee
veroveringsoorlogen werden begonnen door het kartel voor het aan-
breken van het atoom tijdperk. Die situatie is momenteel veranderd.
De voorraad atoomwapens in Frankrijk en Groot Brittannië, gecom-
bineerd met de besluitvorming in Brussel, geeft het kartel een recht-
streekse toegang tot deze wapens. Het enige moment om dat te
voorkomen is nu!
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Van Ribbentrop naar Guttenberg
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Carl Theodor zu Guttenberg
sinds 2009 Duitse Minister van
Defensie

• Politieke aandeelhouder
van het hedendaagse Duitse
bedrijfsleven – Met inbegrip
van de opvolgers Van IG
Farben, BAYER en BASF

• Voorvechter van de militai-
risering van Europa en de
oprichting van een Euro-
pees leger – onder gezag
van de EU Brussel.

Joachim von Ribbentrop, de 
Minister van Buitenlandse 
zaken van Hitler gedurende 
WO II (boven). Werd in 1947
in Nürnberg veroordeeld tot
de doodstraf en opgehangen
voor oorlogsmisdaden.

Schaduwen uit het verleden?

Verdere informatie: GB1RG532
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In het openingshoofdstuk van dit boek hebben
wij u historische feiten en informatie gegeven
waarvan u wellicht nog nooit van had gehoord.

Wij zijn ons bewust, dat sommige informatie,
schokkend en nauwelijks te geloven is. Daarom
vragen wij u om zelf aanvullend onderzoek te
doen.

Aangezien alle feiten, die in dit boek worden
aangedragen zijn gebaseerd op historische docu-
menten, zijn wij ervan overtuigd, dat u alles in
dit boek bevestigd zult zien.

Wanneer u zich realiseert tot op welke hoogte u
uw familie, vrienden en hele generaties in onwe-
tendheid zijn gehouden, mag u uzelf deze be-
langrijke vraag stellen:

‘Hoe lang staan wij het toe, dat belangen van het
kartel de toekomst van ons continent bepalen?’

De volgende bladzijden zullen u ideeën aandra-
gen van wat u kunt doen, die verder zullen wor-
den besproken in het laatste hoofdstuk van dit
boek.

“Zij die zich het verleden niet kunnen her-
inneren, zijn veroordeeld deze te herhalen”.

Georg Santayana
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Opoffering
van miljoenen
levens ...

BAYER
HOECHST

heden SAnOFi
BASF

TOEN

HEDEN

Voor 
miljarden
winst

Concentratiekamp Auschwitz

IG Farben Hoofdkantoor Frankfurt
plannen maken voor Auschwitz

IG Auschwitz

Internationaal olie 

en farmaceutisch kartel

Gelooft u werkelijk, dat deze multinationals in de 21e 
eeuw zullen ophouden met het in de waagschaal stellen 

van miljoenen levens louter om miljarden winst te maken?

Verdere informatie: GB1TA748



Om de huidige wereldpolitiek goed te kunnen beoordelen, bena-
drukken wij een belangrijk verschil tussen de twee vorige pogingen
tot wereldverovering door het kartel en de huidige. WO I en WO II
waren pogingen van het olie en farmaceutisch kartel van één land
(Duitsland) om de concurrentie van andere naties en multinationals
uit te schakelen om de pas opgekomen markt voor chemicaliën, pe-
trochemicaliën en farmaceutica te domineren

In tegenstelling daarmee; de huidige poging tot werelddominantie
via de EU wordt om een andere reden zo sterk nagejaagd. De laat-
ste tientallen jaren heeft de mensheid technieken ontwikkeld, die
de monopolie positie van gepatenteerde synthetische producten in
principe heel sterk bedreigen. De producten, die momenteel be-
dreigd worden, is precies de basis, waarop de economische macht
van het kartel berust:

• Olie. Het alleenrecht op olie als de voornaamste bron van de
energie in de wereld, wordt bedreigd door alternatieve vormen
van energie, zoals water (waterstof), wind, zonne-energie, getij-
dewerking, geothermische en andere (zoals nulpunt energie).
Ondanks, dat al deze energievormen verschillend zijn, hebben
zij één ding gemeen – zij bevrijden de mensheid van de afhan-
kelijkheid van olie.

• Gepatenteerde geneesmiddelen. Het alleenrecht op gepaten-
teerde geneesmiddelen als de voornaamste oplossing op de ge-
zondheidsproblemen in de wereld, wordt bedreigd door de op
wetenschap gebaseerde werkzame, veilige en betaalbare natuur-
lijk gezondheidsmethoden.

• Gepatenteerd voedsel (GMOs). De poging om het alleenrecht
en beheer over de levering van voedsel aan de gehele wereld,
gebaseerd op gepatenteerde genetisch gemodificeerde (veran-
derde) vruchten, groenten en dieren (GMOs), wordt bedreigd
door de groeiende vraag naar gezond, kunstmest en pesticiden
vrije op natuurlijke manier gekweekte voedingsproducten.

Het langzaam afnemen van deze wereldmarkten betekent een ver-
lies in een orde van grootte van honderden biljoenen dollars. 
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DE HISTORISCHE UITDAGING
VAN ONZE TIJD



Bovendien hebben de belanghebbenden achter het kartel zich ge-
realiseerd, dat de mensen over de gehele wereld vastbesloten zijn
deze nieuwe ‘bevrijdende’ technologieën te verdedigen. Het daarbij
onmogelijk makend voor de aandeelhouders om hun wereldwijde
op patenten gebouwde markten in een democratisch systeem te ver-
dedigen. In die situatie is de enige optie voor het kartel haar eco-
nomische voorrechten te beschermen via een internationale crises
en militaire conflicten te stimuleren met als doel hun dominantie
over de wereld te waarborgen..

De mensheid moet zich realiseren, dat de huidige poging van het
olie en farmaceutisch kartel tot dominantie geen strijd is van de ene
natie tegen de andere, zoals WO I en WO II. De gevechtslinie wor-
den heden ten dage getrokken tussen de financiële belangen van
een handvol multinationals en de gezondheid en levensbelangen
van miljarden mensen en hun nazaten.

Dit is onze uitdaging. Maar in deze historische uitdaging zitten ook
geweldige mogelijkheden.
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Nu het duidelijk is, dat de politieke vertegenwoordigers Europa, ge-
breke zijn gebleven om de democratie te verdedigen, moeten wij,
het volk, onze verantwoordelijkheid nemen. Een wereldwijde be-
weging, die de bewoners van deze planeet beschermt tegen het be-
lang van het olie en farmaceutisch kartel, is wat wij nu nodig
hebben, nu en in de toekomst. Het belang van deze beweging is
de bescherming van de gezondheid en het leven van miljoenen
mensen: het is daarom een “Beweging voor het Leven”.

Dit boek brengt met deze historische analyse daarmee de dringende
noodzaak voor een dergelijke beweging. De lessen uit het verleden,
die in dit boek zijn vastgelegd, moeten tientallen jaren van mislei-
ding beëindigen.

Dit boek maakt duidelijk, dat de wanhopige pogingen van het kartel
om ‘Brussel’ tot een geheel te smeden en de uitbreiding van haar
invloed over de gehele wereld geen toeval is. Het legt de angst
bloot van de heersende groep, dat zij hun politieke en economische
controle over onze planeet kan verliezen. Alternatieve energiebron-
nen (“nulpunt energie”) dreigen de “Tirannie van de olie” te stop-
pen. Net als de natuurlijke gezondheids middelen een bedreiging
zijn voor de afhankelijkheid van de mens van gepatenteerde giftige
chemische medicijnen.

De aandeelhouders in de gevestigde orde realiseerden zich, dat zij
hun economische belangen in een democratie niet langer kunnen
handhaven. De enige manier om hun multi-biljoen dollar markt,
met voornamelijk verouderde technologieën, in stand te houden is
bij het ontstaan van een totalitaire regering. De agressieve pogingen
van het kartel om de macht over Europa en de wereld te krijgen,
zoals vastgelegd in dit boek, is dus geen teken van kracht, maar van
vertwijfeling.

76

Hoofdstuk 1

Een wereld van het volk en voor het volk



77

Samenvatting van de bewijzen

Waarom Movement of Life zal slagen
Door het analyseren van de geschiedenis – de oude machten be-
vinden zich steeds meer in een uitzichtloze situatie – een voor-
waarde voor een nieuwe beweging: van het volk en voor het volk.
Deze beweging heeft voor deze historische taak twee belangrijke
doelen:

1. Het bevorderen van nieuwe technologieën op het gebied van
energie, gezondheid en andere voorname activiteiten in de ge-
meenschap, die de monopolie van de gevestigde orde kunnen
doorbreken..

2. Het combineren van de vrijheid van deze technologieën met
de vooruitgang van politieke democratie op plaatselijk, natio-
naal en internationaal niveau.

Om het gewenste doel te bereiken zal de "Movement of Life" de
democratie beschermen, de vrede bewaren en daarmee de plannen
van het kartel om de wereld te domineren verijdelen.

Meer informatie over de noodzaak van de Movement of Life is te
vinden in het laatste hoofdstuk van dit boek.

De geboorte van de ‘Movement of Life’ 




